ORDE VAN DIENST

zondag 8 oktober 2017
Bediening Heilige Doop aan
Luuk Eduard Stukart

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Max Reger (1873 - 1916) Seelenbräutigam
Straf mich nicht in deinem Zorn
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende
(uit: opus 79 b / opus 67)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 98: 3
V:

G:

Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg: Psalm 98: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
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Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 305

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25: 1 - 8 (Naardense Bijbel)
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Ene, mijn God zijt gij,
u zal ik verheffen, uw naam loven,
want gij hebt wonderlijks gedaan,raadsbesluiten van verre
in waarheid en trouw,
want gij hebt een stad
tot een steenhoop gemaakt,
een versterkte vesting tot een bouwval,het paleis van vreemdelingen
is weg uit de stad,
in eeuwigheid wordt het niet herbouwd!
Daarom zullen ze u verheerlijken,
een sterke gemeenschap,een vesting van tirannieke volkeren,
zij zullen u vrezen.
Want gij zijt voor de geringe
een sterkte geweest,
een sterkte voor de arme in zijn benauwing,een toevlucht tegen een stortbui,
schaduw tegen de zomerhitte,
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want het blazen van tirannen
is als een stortbui in de winter,
als zomerhitte over uitgedroogd land;
het daveren van vreemdelingen
onderdrukt gij,als zomerhitte door de schaduw van een wolk
zal hij de muziek van tirannen onderdrukken.
Maken zal de Ene, de Omschaarde,
voor alle gemeenschappen, op deze berg,
een feestdronk met olierijke spijzen,
een feestdronk van lang-bewaarde wijnen,vetrijke spijzen vol merg,
glasheldere lang-bewaarde wijnen.
Laten slijten zal hij, op deze berg,
het aanschijn van de sluier
waarmee zijn omsluierd
alle gemeenschappen,en de bedekking waarmee zijn overdekt
alle volkeren.
Verslinden zal hij de dood, voor immer,
en afwissen zal mijn Heer, de Ene, de tranen
van elks aanschijn;
de smaad van zijn gemeente
zal hij wegdoen van over heel de aarde,
zó heeft de Ene gesproken!

Gemeente zingt: Gezang 763
Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt
als hij komt in het huis
van zomaar een van de oversten der Farizeeërs,
op sabbat, om het brood te eten,
dat zij hem zijn gaan beloeren.
En zie, zomaar een mens, een waterzuchtige,
is daar vóór hem geweest;
ten antwoord zegt Jezus
tot de wetgeleerden en Farizeeërs,hij zegt: is het geoorloofd, op sabbat genezen?of niet?
Maar zij blijven stil.
Hij neemt hem vast en heelt hem,
dan laat hij hem los.
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Hij zegt tot hen:
als bij zomaar iemand van u een zoon of een os
in een put valt,
zal hij hem niet onmiddellijk omhoogtrekken,
op de dag van de sabbat?
En zij zijn niet sterk genoeg
om op deze dingen te antwoorden.
Maar hij heeft tot de geroepenen
een zinnebeeld gezegd,
opmerkend
hoe zij de voorste aanligplaatsen verkozen,
zeggend tot hen:
wanneer je door zomaar iemand
naar een bruiloft wordt geroepen,
ga dan niet neerliggen
op de voorste aanligplaatsen,opdat er niet een voornamer dan jij
door hem is geroepen,
en bij zijn komst hij die ook jou riep
tot jou zal zeggen
geef een plaats aan hém!,
en jij dán eraan moet beginnen
in schaamrood
de laatste plaats te bezetten!nee, wanneer je geroepen bent,
val dan, als je erheen gaat,
neer op de laatste plaats,
want dan zal hij die je geroepen heeft
wanneer hij aankomt tot jou zeggen:
vriend, wil opklimmen!- hogerop!dán zal er voor jou glorie zijn
voor het aanschijn van allen die
mét jou aanliggen,
omdat al wie zichzelf verhoogt
zal worden vernederd
en wie zichzelf vernedert
zal worden verhoogd!
Maar hij heeft ook gezegd
tot wie hem had geroepen:
wanneer je een middagof avondmaaltijd aanricht,
vraag dan niet je vrienden, broers,
naastgeborenen en buren die rijk zijn,
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opdat niet ook zij op hun beurt jou roepen
en aan jou een teruggave geschiedt;
nee, wanneer je een gastmaal aanricht,
roep dan armen, kreupelen,
lammen, blinden;
en zalig zul je zijn,
omdat zij niets hebben
om aan jou terug te geven:
het zal immers teruggegeven worden
in de opstanding der rechtvaardigen!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 343
BEDIENING HEILIGE DOOP AAN
Luuk Eduard Stukart
Gemeente zingt, terwijl de dopeling wordt binnengedragen, begeleid
door alle aanwezige kinderen en gasten:
Dooplied: “Kind wij dragen je op handen”
Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy
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2.

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen
refr.

3.

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin
refr.

4.

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist
refr.
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Presentatie
Ouderling:

Hier in Gods huis is binnengebracht
Luuk Eduard Stukart, zoon van Bob Stukart en Michelle
Stukart-Smit

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders:

Ja, dat verlangen wij.

Voorganger: En met welke naam zal hij gedoopt worden?
Ouders:

Luuk Eduard Stukart

Voorganger: Moge zijn naam geschreven staan in de palm van
Gods hand.
Doopgebed
Doop
Ontsteken en aanbieden doopkaars
Vraag aan de ouders:
Voorganger: Willen jullie Luuk ontvangen als een kind van God
en je door zijn aanwezigheid in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan op de weg die de Heer
ons heeft gebaand?
Ouders:

Ja, dat beloven wij.
Gemeente gaat staan

Vraag aan de gemeente:
Voorganger: Wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden
om hem in woord en daad te bewaren bij het
hartsgeheim van de gemeente, hem opnemen in uw
liefde om met hem te gaan de weg van het
Koninkrijk?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
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Gemeente zingt: Gezang 791: 1, 2, 5 en 6
Wij brengen elkaar de vredegroet
Gemeente gaat zitten

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kuria en Jeugdwerk
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 513
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga G dur - BWV 541
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

15 okt. : Ds. E.J. de Wijer m.m.v. Karel Eykman

Boekentafel

22 okt. : Ds. J. van Rijn
29 okt. : Mevrouw A. Knol, stagiaire
5 nov. : Ds. A. van Ligten
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 1 OKTOBER 2017

Wijkondersteuning / Kerk en buurt en Kerk en Israël
Offerblok

€
€

339,49
12,35

Agenda
Wo. 11 okt.: Meelezen

14.00 uur

Do. 12 okt.: Gemeenteavond

20.00 uur

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
Giften in het offerblok in de hal zijn bestemd voor de eredienst.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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